
21. Метою мистецької освітньої галузі є цілісний розвиток успішної особистості учня у процесі 
освоєння мистецьких надбань людства; усвідомлення власної національної ідентичності в 
міжкультурній комунікації; формування компетентностей, необхідних для художньо-творчого 
самовираження; розкриття креативного потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні.
Компетентнісний потенціал мистецької освітньої галузі та базові знання зазначені в додатку 19.
Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів з мистецької освітньої галузі зазначені в 
додатку 20 і передбачають, що учень:
пізнає різні види мистецтва, інтерпретує художні образи, набуває досвіду емоційних переживань, 
розвиває ціннісне ставлення до мистецтва;
формує художньо-образне, асоціативне мислення під час творчої діяльності в різних видах 
мистецтва;
пізнає себе через взаємодію з різноманітними мистецькими об’єктами, розвиває емоційний інтелект;
використовує інформаційне середовище у власній творчості і художній комунікації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 вересня 2020 р. № 898

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
базової середньої освіти









Урок мистецтва на тему: 
«Слава Україні! 
Героям Слава!». 

Мистецтво графіті



Мета заняття: розвивати навички критичного та
аналітичного мислення, зокрема, самоусвідомлення
та ідентифікації себе, як громадянина/громадянки
України, патріота/патріотки рідної Землі, ознайомити
дітей з історією виникнення гасла «Слава Україні!
Героям слава!» , на основі історичних фактів
формувати розуміння того, що наша родова спадщина
надзвичайно багата та цінна , створити ескіз графіті з
написом «Слава Україні!» та «Героям Слава!».



Необхідне обладнання/матеріали: комп’ютер
( лептоп, мультимедійна дошка, плазма)аркуш
паперу, візуальний ряд: мультимедійна
презентація, схема-таблиця «Колірне коло»,
скетч фломастери, кольорові ручки.



Очікувані результати:
Учень/учениця:
формує навички критичного осмислення
інформації та джерел її отримання, розпізнає,
міркує, робить висновки на основі інформації ,
поданої в різних формах, створює власний варіант
графіті з написом «Слава Україні! Героям Слава!»,
експериментує з кольорами, лініями, формами.



Ключові поняття:
ГРАФІ́ТІ (від італ. graffiti – надряпані) – найдавніші текстові
написи, малюнки, символічні, магічні, цифрові знаки й
монограми, видряпані гострими предметами на керамічних та
інших речах сакрального, побутового і торгового призначення,
рідше – на стінах різних споруд.
Графіті також називають сучасні надписи і рисунки на стінах
будинків, у метро, на парканах тощо.
Бомбісти – вуличні художники, які нелегально пишуть на
стінах будинків, потягів і т. д.
Райтери – художники, які виконують легальні якісні роботи у
стилі графіті.



Види діяльності учнів/учениць:

1.Емоційне налаштування.
Вправа «Ім’я з малюнком».

Пропоную дітям намалювати своє ім’я ( малюють
асоціації зі своїм ім’ям) і пояснити чому вони так
уважають.
До прикладу: квітка – Лілія, Маргарита, сова –
Софія(мудра), хлібина – Дмитро(хлібороб)…



2.Сприймання та інтерпретація візуального
ряду(презентація).
Гасло «Слава Україні! Героям Слава!» для російських
пропагандистів — наче червона ганчірка для бика. Вони
стверджують, що воно суто нацистське, бандерівське і
повинне бути забороненим для використання.
Але якщо увімкнути критичне мислення та почитати
справжніх істориків, а не псевдо чи самопроголошених
(особливо таких мастаків на вигадки, як путін), то
виявляється, що це гасло виникло значно раніше приходу
нацистів до влади в Німеччині.



Гасло «Слава Україні!» стало одним із ключових тез російської
пропаганди.
Рупори кремля стверджують,що це вітання – нацистське і є калькою
німецького «Гайль Гітлер!»
А виникло воно, за їхньою версією, в часи ОУН-УПА. Нібито Бандера та
Шухевич просто скопіювали нацистське гасло не вигадуючи нічого свого.



Утім, насправді це гасло виникло задовго до того, 
як до влади в Німеччині прийшли нацисти.



Вперше гасло, наближене до нинішнього 
«Слава Україні!» згадується у посланні Тараса  Шевченка 
«До Основ’яненка» ще у 1840 році:

Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От  де, люде, наша слава,
Слава України!



Пізніше воно використовувалося в середовищі харківської української
студентської громади наприкінці XIX століття.

На її основі у 1900 році Революційна українська партія (РУП) – перша
активна політична партія в центрально-східній Україні.

На заклик «Слава Україні!» тоді відповідали «По всій землі слава!»

На фото   засновники РУП



Активно ж гасло «Слава Україні!» почали використовувати під час
українських національно-визвольних змагань 1917-1921 років.

Його вигукували чорні запорожці – одне із найлегендарніших збройних
формувань армії УНР.



У чорних запорожців гасло звучало
як «Слава Україні! Козакам слава!»
За часів гетьмана Скоропадського –
«Слава Україні! Гетьману слава!»
Також були поширеними вітання
«Слава Україні!» – «Україні слава!»
«Навіки слава!», «Віра! Слава!»



Пізніше вітання «Слава Україні! Героям
слава!» стало популярним серед
«Легії українських націоналістів»-
першої української націоналістичної
організації (1925-1929).
Вона стала однією з організацій-
засновниць ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ
НАЦІОНАЛІСТІВ (ОУН).
Також гасло було широковживаним в
УКРАЇНСЬКІЙ ПОВСТАНСЬКІЙ АРМІЇ
(УПА).



Довгий час після придушення збройного спротиву ОУН-УПА, в СРСР 
це гасло було забороненим.
Але з отриманням Україною незалежності воно знову ввійшло в ужиток. 
Найбільшої популярності набуло під час Революції Гідності
(21.11.2013-23.02.2014)



А у 2018 році Верховна Рада України затвердила це вітання як 
офіційне в Збройних силах та у Національній поліції.

Слава Україні! Героям Слава!
За матеріалами Національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр»



h<ps://ounuis.info/publicaKons/489/shcho-skazav-providnyk-oun-stepan-bandera-predstavnykam-svitovoi-presy.html

І прийде час, коли один 
скаже: 
Слава Україні!,
а мільйони
відповідатимуть: 
Героям Слава! 

(Степан Бандера)
h<ps://rozdil.lviv.ua/aphorisms/aph.php?id=3742



« Газетний заголовок»
Прошу дітей вигадати

газетний заголовок до
теми уроку та передати
основну ідею
вивченого.



3.Практичне завдання.

ГРАФІ́ТІ (від італ. graffiti – надряпані) – найдавніші текстові написи, малюнки,

символічні, магічні, цифрові знаки й монограми, видряпані гострими предметами на

керамічних та інших речах сакрального, побутового і торгового призначення, рідше –

на стінах різних споруд.

Графіті також називають сучасні надписи і рисунки на стінах будинків, у метро, на

парканах тощо.

Бомбісти – вуличні художники, які нелегально пишуть на стінах будинків, потягів і т. д.

Райтери – художники, які виконують легальні якісні роботи у стилі графіті.



На основі вивченого в попередніх класах про кольорознавство та за допомогою таблиці-схеми

поєднання кольорів, пропоную дітям виконати ескіз графіті з написом «Слава Україні! Героям Слава!».





Нагадую учнівству, що неузгоджені, самовільні малюнки-графіті караються

законом про «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері

благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій

населених пунктів» -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до

вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових

осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до

ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 152 із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від

07.02.97 , в редакції Закону № 1825-VI від 21.01.2010 }



4.Рефлексія заняття.

• Сьогодні я 

дізнався/дізналася…

• Тепер я знаю, що…

• Мене здивувало…

• Я розповім своїм 

близьким про …



Використані джерела:

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=26856
https://dreamhouse.lviv.ua/color-interior-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=6CQl7vBqhmU&t=82s
https://i.factor.ua/ukr/law-42/section-228/article-2430/
https://www.facebook.com/100071512238779/posts/165006239226450/

https://esu.com.ua/search_articles.php?id=26856
https://dreamhouse.lviv.ua/color-interior-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=6CQl7vBqhmU&t=82s
https://i.factor.ua/ukr/law-42/section-228/article-2430/
https://www.facebook.com/100071512238779/posts/165006239226450/

